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Organizações facilitadoras: 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel 

 

 IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores 

 

 IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

 

 

 
Empresas e organizações patrocinadoras: 

 

Fibria 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel 

 

ArborGen Tecnologia Florestal 

http://www.abtcp.org.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.ipef.br/
http://www.fibria.com.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.arborgen.com.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.ipef.br/
http://www.fibria.com.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.arborgen.com.br/


2 
 

 

Celulose Irani 

 

CENIBRA – Celulose Nipo Brasileira 

 

CMPC Celulose Riograndense  

 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores 

 

Klabin 

 

Lwarcel Celulose 

 

Pöyry 

 

 

Solenis 

 

 

Stora Enso Brasil 

 

Suzano Papel e Celulose 

=========================================== 

http://www.irani.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.klabin.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
http://www.poyry.com.br/
https://solenis.com/en/contact-us
http://www.storaenso.com/
http://www.suzano.com.br/
http://www.irani.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.klabin.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
http://www.storaenso.com/sales/publication-paper/central-and-latin-america/brazil/stora-enso-brasil/
http://www.suzano.com.br/
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Relatos de Vida  

 

 

PaperCast Conferences 

Paper & the Environment - Business Planning -  

Finance & Marketing 

 

 

PaperCast and Economie Papetiere foi uma importante empresa de conhecimentos 

mercadológicos e econômicos para o setor de celulose e papel. Tinha como mentor e 

executivo principal meu grande amigo Bernard Majani, a quem tive a oportunidade 

de conhecer muito bem em sua forma franca e amigável de trabalhar e de interagir 

dentro desse setor de negócios. Sua empresa editava uma revista de periodicidade 

frequente que também se denominava PaperCast, onde mostrava estatísticas, temas 

econômicos e movimentos nos mercados do setor de celulose e papel.  
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Entretanto, suas maiores realizações eram alguns eventos, que eram bastante 

concorridos, destacando-se os seguintes: 

 

 Global Conferences on Paper and the Environment 

 Business Planning Conferences 

 World Conference on Finance & Marketing for the Pulp and Paper Industries 

 

Tive a oportunidade de palestrar em alguns desses eventos, bem como de participar 

em diversos deles, que aconteciam mais regularmente na Europa. A audiência era 

bastante numerosa e variada e se relacionava mais aos executivos das áreas de “top 

management” (chief-executive-officers), de planejamento financeiro (gestores 

financeiros), de mercados (gestores comerciais), de gestão ambiental e de 

comunicação empresarial. Apesar desse tipo de audiência mais gerencial, eram 

comuns as palestras de cunho técnico com a finalidade de dar suporte a essas áreas. 

Na primeira década dos anos 1990’s, o mundo celulósico-papeleiro estava sofrendo 

grandes mudanças na forma de gestão de suas florestas, fábricas e produtos, com 

os avanços de novas e severas legislações ambientais e as pressões de mercado para 

certificação florestal, redução de impactos ambientais, rotulagem ambiental e 

introdução de sistemas de gestão da qualidade ambiental (normas da série IS0 

14.000). Havia muitas demandas para avanços ambientais e sociais no setor e era 

importante se terem fóruns para favorecer o diálogo entre os executivos, com a 

finalidade de se adotarem novas rotas no setor com maior nível de sustentabilidade. 

Por essas e outras razões é que talvez eu tenha sido convidado a falar em três desses 

eventos, pois na época, como Diretor de Tecnologia e Ambiente em uma empresa de 

ponta em aspectos ambientais (Riocell), havia muito interesse em se conhecer e 

divulgar os avanços brasileiros nessas temáticas. Eu também ocupava a posição 

setorial de vice-presidente de meio ambiente na ANFPC - Associação Nacional dos 

Fabricantes de Papel e Celulose, o que me dava autoridade para falar sobre temas 

ambientais em nome do setor, procurando assim melhorar a imagem, o 

comportamento e a sustentabilidade setorial. 

 

Enfim, foram desafios interessantes e que de alguma forma colaboraram para 

fortalecer a imagem do setor brasileiro de celulose e papel a nível global. 
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Arquivos das palestras de Celso Foelkel apresentadas em conferências 

internacionais da PaperCast  

 

Forests of tomorrow. C. Foelkel. 3rd Global Conference on Paper and the 

Environment. Londres. 04 pp. (1995) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1995_Forests_of_tomorrow.pdf   (em Inglês) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1995_Forests_tomorrow.pdf  (em Inglês) 

 

Sustainable forestry in a sustainable world. C. Foelkel. 9th International Business 

Planning Conference.  Paris. 08 pp. (1996) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1996_Sustainable_forestry_in_sustainable_wo
rld.pdf  (em Inglês) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1996_Sustainable_forestry_sustainable_word.
pdf  (em Inglês) 

 

The increasing need of high quality fibers from plantation forests. (A 

crescente necessidade de fibras de alta qualidade a partir de florestas plantadas). C. 

Foelkel. First World Conference on Finance & Marketing. Rio de Janeiro. 10 pp. (1997) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_The_increasing_need_high_quality_fiber
s.pdf  (em Inglês) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_A_Crescente_necessidade_fibras.pdf  

(em Português) 

 

The benefits of plantation forests to the well-being of populations and the 

environment. C. Foelkel. 7th Global Conference on Paper and the Environment. 

Berlim. 08 pp. (1999) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1999_Benefits_planted_forests.pdf (em Inglês) 

 

   

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1995_Forests_of_tomorrow.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1995_Forests_tomorrow.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1996_Sustainable_forestry_in_sustainable_world.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1996_Sustainable_forestry_in_sustainable_world.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1996_Sustainable_forestry_sustainable_word.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1996_Sustainable_forestry_sustainable_word.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_The_increasing_need_high_quality_fibers.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_The_increasing_need_high_quality_fibers.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_A_Crescente_necessidade_fibras.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1999_Benefits_planted_forests.pdf
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Outros artigos relacionados a essas conferências 

 

 

Finance and marketing conference provides international industry outlook.  

C. Foelkel. Tappi Journal 80(8): 233 – 234. (1997) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/tappi/1997_Finance_Conference.pdf (em Inglês)  

 

Outcome of the First World Conference on Finance and Marketing for the 

Pulp and Paper Industries. B. Majani. FAO – Food and Agriculture Organization. 

Advisory Committe on Paper and Wood Products. 38th Meeting. (1997) 

http://www.fao.org/docrep/w6127e/w6127e0n.htm#TopOfPage (em Inglês) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlim, 1999 
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Essa Eucalyptus Newsletter é uma realização da Grau Celsius. As opiniões expressas nos artigos redigidos 
por Celso Foelkel, Ester Foelkel e autores convidados, bem como os conteúdos dos websites recomendados 

para leitura não expressam necessariamente as opiniões dos apoiadores, facilitadores e patrocinadores. 
 

 

Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre a Eucalyptus Newsletter e suas edições, por favor 
visite: 

http://www.eucalyptus.com.br/newsletter.html 

 
 

Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a Eucalyptus Newsletter, o Eucalyptus 
Online Book e a PinusLetter, envie um e-mail para: webmanager@celso-foelkel.com.br 

 

Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar as edições da Eucalyptus Newsletter, da PinusLetter, bem 
como os capítulos do Eucalyptus Online Book - click aqui - para saber maiores informações 

 

Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições dirija-se a:  
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html 

 

http://www.eucalyptus.com.br/newsletter.html
mailto:webmanager@celso-foelkel.com.br?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
http://www.eucalyptus.com.br/patrocine.html
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html

